
:  استجابة الدول العربية في مجال 
 1325المرأة والسالم واالمن للقرار 
والقرارات المكملة له



المرأة والسالم واألمن جندةأ 

 بند بوضع 2000 عام في المتحدة لألمم التابع األمن مجلس قام•
  ألمن،وا والسالم المرأة أجندة تسميته تم اعماله جدول على منفصل

 قومي و البند، هذا في ودوري منتظم بشكل النظر األمن مجلس بدأ•
 تالنزاعا وعالقة بالمرأة، متصلة مسائل بمناقشة ذلك خالل من

 في يالجنس والعنف للنساء الشاملة والمشاركة االجتماعي، بالنوع
.المسلحة النزاعات حاالت

 حتت التاريخية القرارات من سلسلة باتخاذ األمن مجلس قام•
       1325 القرار أولها كان واألمن، والسالم المرأة اجندة

)2000(



)2000( 1325القرار 
 من العظمى األغلبية يشكلون واألطفال، النساء من المدنيين أن إلى يشير•

  .لحةالمس والعناصر للمقاتلين هدفا ويمثلون بالنزاعات سلبا المتأثرين
د•  ناءب وفي وحلها الصراعات منع في للنساء الهام الدور على القرار يؤّكِ

  السالم،
 اصةخ تدابير واتخاذ الدولي القانون احترام إلى النزاعات اطراف جميع يدعو•

 غتصاباال السيما الجنس أساس على القائم العنف من والنساء الفتيات تحمي
  .الجنسي لإليذاء األخرى واألشكال

 ياتعمل جميع في االجتماعي النوع منظور تعميم إلى الملحة بالحاجة وينوه•
 جميع على النساء المرأة تمثيل زيادة ضمان على الدول يحث كما .السالم حفظ

القرار، صنع مستويات
 رورةوض العقاب من لإلفالت نهاية وضع في الدول جميع مسؤولية على يشدد•

  .العفو قرارات من الدولي القانون تحت الخطيرة الجرائم استثناء
 السالم اتفاقات على التفاوض عند المعنية الفاعلة األطراف جميع إلى ويطلب•

 على ؤكدوي .والفتيات للنساء الخاصة االحتياجات باالعتبار األخذ وتنفيذها،
 فتيات،وال للنساء اإلنسانية الحقوق واحترام حماية تضمن تدابير اتخاذ أهمية

  .قضاءوال والشرطة االنتخابي والنظام الدساتير بإصالح يتعلق فيما خاصة
.اتوالفتي النساء على النزاع تأثير حول البيانات جمع اهمية على ويؤكد



المرأة والسالم واألمن جندةأ

  و )2008( 1820 القرارات هي قرارات )9( تسع تلته•
 )2010( 1960 و )2009( 1889 و )2009( 1888

  2242 و )2013( 2122 و )2013( 2106 و
 .)2019( 2493 والقرار ،)2019( 2467و ،)2015(

 خالل من سنة، كل القرارات تنفيذ برصد األمن مجلس يقوم•
 رأةالم بشأن يعقدها التي المفتوحة السنوية المناقشات

 ألممل العام األمين من تقارير يتلقى حيث واألمن، والسالم
 الدول من طوعية ومعلومات تقارير الى اضافة المتحدة
 ً   .المدني المجتمع منظمات من وايضا



المرأة والسالم واألمن جندةأ

 األمن مجلس قام )2009( 1888 القرار خالل من•
 لألمم العام لألمين الخاصة الممثلة مكتب باستحداث

  وتقوم .النزاع حاالت في الجنسي بالعنف المعنية المتحدة
 في ودارفور العراق زارت حيث للبلدان، بزيارات
ً  وتقوم المثال، سبيل على ،2018 في السودان  تقديمب ايضا
  .العام األمين طريق عن األمن لمجلس الدورية التقارير

 طلب واألمن، والسالم المرأة اجندة على العمل لدعم•
  عام في المتحدة لألمم العام األمين من األمن مجلس
 تقارير تقديم ،)2013( 2106 القرار وبحسب ،2013
 )2000( 1325 القرار1325  القرار تنفيذ حول سنوية

.بابهاواس اإلخفاق مواطن ويحدد المحرز التقدم فيها يبين



والقرارات المكملة له 1325القرار 
 التي بالجهود )2009( 1889 القرار في األمن مجلس رحب•

 على )2000( 1325 قراره لتنفيذ األعضاء الدول تبذلها
 وشجع وطنية، عمل خطط إعداد ذلك في بما الوطني، الصعيد
 رالقرا في هذا تكرار وتم .التنفيذ ذلك مواصلة على الدول

  2467 والقرار ،)2015( 2242 والقرار ،)2013( 2122
)2019(.  

 الدور" على التأكيد )2019 اكتوبر 29( 2493 القرار يعيد•
 الكامل ذبالتنفي يتعلق فيما األعضاء بالدول المنوط الرئيسي

 الموالس المرأة بشأن األمن مجلس عن الصادرة القرارات لجميع
 ماألم بأجهزة بكيانات المنوط الهام التكميلي والدور واألمن،
  ،"اإلقليمية والمنظمات المتحدة



العالمالوطنية في الخطط 
  نيةوط عمل خطة بتبني قام العالم في بلد أول هي الدنمارك•

  ذلك بعد وطنيتين خطتين وطورت ،)2005 سبتمبر(

 خطط بتبني العالم في دولة 83 قامت ،2019 نوفمبر حتى•
والثالثة والثانية األولى الخطة تبنى منها عدد وطنية،

 بال،ني ،سيارليون الديموقراطية، كونغو :االخرى الدول ومن•
 يريا،ليب تشيلي، العاج، ساحل ،يوغندا بوروندي، كرواتيا،
  بروندي، ،مالي جمهورية ،والهرتزغ البوسنا روندا،

 وجنوب ،افغانستان اندونيسيا، كوسوفو، نيجيريا، ،جيورجيا
  .السودان



الخطط الوطنية في العالم

 نيالوط الجانب على الوطنية خططتها في تركز الدول من عدد•
ً  البلدان هذا دور على وايضا  مالدع توفير ناحية من دوليا

.المالس حفظ قوات في والمساهمة الخبرات وتوفير والتمويل
 راعاتبالص تمر  :وطنية خطط بتبني قامت التي الدول من عدد•

 تلك أو صراعات من الخارجة أو دولية صراعات أو الداخلية
.المجاورة الدول في بصراعات المتأثرة

 لبنانو تونس األردن، فلسطين، العراق، :العربية الدول•
 نيبتب قامت التي العربية الدول جميع هذه وتشكل(

.)2019 نوفمبر نهاية حتى وطنية خطط



) 2018 – 2014(الخطة الوطنية العراق 

 طوارئ خطة تبني تم 2015 عام وفي ،2014 في األولى الوطنية الخطة•
 يفو  "داعش" قبل من الجنسي العنف ناحية من خاصة الطارئة األزمة لمعالجة

 خطة نفيذت تقييم بعد الثانية الوطنية الخطة تطوير على العمل بدأ ،2019 عام
األولى  الوطنية العمل

 لنساءل كاملة ومشاركة عادل نسبي تمثيل لضمان آليات وضع :المشاركة محور1.
 )والقضائية ةوالتنفيذي التشريعية،( القرار صنع ومراكز الدولة سلطات كافة في

 بناء ومفاوضات المصالحة لجان كافة وفي والوطني المحلي المستويين على
.األهلي السلم تحقيقو النزاعات وحل .السالم

(GBV)االجتماعي النوع على القائم العنف من المرأة حماية :الحمايةمحور2.
.المرأة ضد العنف من والناجين للضحايا آمنة إيواء دور وتوفير

 ءأثنا المجتمع في العنف من الناجيات النساء دمج وإعادة تأهيل إعادة ضمان•
.بعدها وما المسلحة للنزاعات االنتقالية المراحل

 السياسات جميع في االجتماعي النوع مفهوم وادراج تعميم :الوقاية محور3.
.العراق في السالم وبناء ومنعها النزاعات بحل المتعلقة والعمليات

.قوقالح على قائم نهج خالل من قدراتهن وتعزيز النساء وتمكين الوعي زيادة•



)2019 – 2017(الخطة الوطنية فلسطين 
 ية،الوطن للخطة االستراتيجي اإلطار تبني تم 2015 عام في•

 وتبنيها 2019 – 2017 الخطة تطوير على العمل واستمر
 عةموضو وأنشطة ومشاريع برامج حددت تنفيذية خطة بشكل

 األمن سمجل قرار لتنفيذ االستراتيجي اإلطار وثيقة ضوء في
.استراتيجية أهداف شكل في كتبت ولقد .1325

 والفتيات النساء حماية تعزيز:األول االستراتيجي الهدف•
 االحتالل انتهاكات مواجهة في وبخاصة الفلسطينيات،

.اإلسرائيلي
 ومنع ،اإلسرائيلي االحتالل مساءلة :الثاني االستراتيجي الهدف•

 ساءالن على الواقع الضرر جبر جانب إلى العقاب، من اإلفالت
.نيةوالوط الدولية اآلليات بموجب الفلسطينيات والفتيات

 سطينياتالفل النساء مشاركة تعزيز :الثالث االستراتيجي الهدف•
.والدولي المحلي المستوى على القرار صنع عمليات في



)2021 – 2018(الخطة الوطنية األردن 

 في الخطة األردن تبنى مختلفة مراحل على النقاش من طويلة سنوات بعد 1325
.استراتيجية أهداف بشكل تهاصياغ وتم  .2017 ديسمبر

 تماعياالج النوع الحتياجات االستجابة تحقيق :األول االستراتيجي الهدف -
.السالم تعمليا وفي والعسكرية األمنية القطاعات في للمرأة الفاعلة والمشاركة

 من قايةالو في للمرأة الفاعلة المشاركة تحقيق :الثاني االستراتيجي الهدف -
.واإلقليمي الوطني السالم وصنع بناء وفي والعنف، التطرف

 المراعيةو المستجيبة اإلنسانية الخدمات توفير :الثالث االستراتيجي الهدف -
 يةوالقانون واالجتماعية النفسية كالخدمات( االجتماعي النوع الحتياجات

 تياتوالف النساء قبل من خاصة آمن، بشكل إليها الوصول وتسهيل )والطبية
 معاتالمجت في للحماية والحاجة للعنف، عرضة األكثر والالجئات األردنيات

.األردن في الالجئين ومخيّمات المستضيفة
 النوع الحتياجات داعمة مجتمعية ثقافة :الرابع االستراتيجي الهدف -

 دور ذلك في بما النساء، ودور الجنسين بين المساواة وأهمية االجتماعي
.والسالم األمن تحقيق في الشابات



)2020-2018(تونس الخطة الوطنية 

 رةفت بعد تونس في الوطنية الخطة تبني تم ،أغسطس /أوت شهر 2018 في•
 كلبش الخطة صياغة وتم .فقط أشهر لعدة امتدت المشترك العمل من قصيرة
.المحاورو أهداف

 وخالل لقب وذلك العنف أشكال جميع من والفتيات النساء وقاية :الوقاية محور1.
.اإلرهاب خطر ظل وفي الطبيعية والكوارث واألزمات النزاعات وبعد

 مييزوالت العنف أشكال كافة من والفتيات النساء حماية ضمان :الحماية محور2.
 هنسالمت وضمان واإلرهاب النزاعات أوضاع في االجتماعي النوع على القائم

 انيةاإلنس بحقوقهن وتمتعهن وأمنهن والعقلية والنفسية البدنية وصحتهن
.العدالة إلى النفاذ وتيسير وممارستها

 إدارة وفي ةالسياسي الحياة في والفتيات النساء مشاركة تعزيز :المشاركة محور3.
 النزاعات وحل السالم على الحفاظ أجل من القرار صنع وفي العام الشأن

.لإلرهاب والتصدي
  ناجعةو فعالة مساهمة :اإلعمار وإعادة السالم وحفظ وبناء اإلغاثة محور  4.

- رهابلإل والتصدي النزاعات وحل السالم على الحفاظ في والفتيات للنساء
 عماراإل إعادة وفي واستدامته السلم بناء في فاعل شريك والفتيات النساء

.اإلرهاب ومقاومة
 رةومناص التأييد كسب أجل من والتوعية اإلعالم :والمناصرة التوعية محور5.

الخطة تنفيذ



)2020-2019(لبنان الخطة الوطنية 
 لعدالةا مجتمع نحو المسار" الوطنية خطتها بتبني لبنان قامت ،2019 في

"واألمن والسالم المرأة حول عمل برنامج خالل من االقصاء وعدم
(2019-2022).

 ميعج على القرار صنع في المرأة مشاركة :األول اإلستراتيجي الهدف1.
.المستويات

 المحليّة اإلدارة هياكل في وتمثيلها المرأة مشاركة زيادة خالل من
 األمن يقطاع في مشاركتها لزيادة المناسبة التدابير واتّخاذ والوطنيّة،

 روفظ لتهيئة االقتصادية الموارد إلى لوصولل النساء مساعدةو .والدفاع
.المستدام السالم تحقيق مع تتسق مواتية

 العمل خالل من النزاعات نشوب منع :الثاني االستراتيجي الهدف2.
 الحدّ  يوف النزاعات، نشوب منع في فاعًال  دوراً  للمرأة يكون ان على
 دور يزتعز وعلى والمحلّي، الوطني المستويْين على التوترات من

 لإلنذار االستجابة نظم تنفيذ وفي العنيف التطّرف منع في المرأة
.المبكر



)2020-2019(لبنان الخطة الوطنية 
 على نيالمب العنف من والفتيات النساء وقاية :الثالث االستراتيجي الهدف3.

 ألطفالوا النساء اللبنانية الحكومة ستحمي .منه وحمايتهن االجتماعي النوع
 والتمييز اعياالجتم النوع على والمبني الجنسي العنف من والفتيان والفتيات

 .ربالبش اإلتجار ذلك في بما االستغاللية، والممارسات المعاملة وسوء
 إلى الوصول إمكانية ضمانو واألطفال النساء جميع لحماية قوانين اعتمادو

 والخدمات واالنتصاف المأوى فيها بما القطاعات، متعّددة الخدمات كافة
.الصحية

 نانيةاللب الحكومة ستلبي .واإلنعاش اإلغاثة :الرابع االستراتيجي الهدف4.
 الكوارثب المتعلّقة واإلنعاش اإلغاثة جهود في والفتيات النساء احتياجات
.والنزاعات الطبيعية

 يعاتوالتشر القوانين تعديل .الحاكمة األطر :الخامس االستراتيجي الهدف5.
 تعمل وفس والنساء، الفتيات ضدّ  التمييز منع شأنها من التي والسياسات

 العنف أشكال جميع من حمايتهن بهدف وذلك وتنفيذها، اعتمادها على
.واالستغالل



 يمكن التي 2020 سنة في الهامة المناسبات من عدد هناك
 موالسال المرأة اجندة تفعيل حول الجهود لتكثيف استخدامها

  الوطني، المستوى على واألمن
  األمن مجلس قرار لتبني العشرون الذكرى 2020 عام يشكل

.2000 لعام 1325
 لتبني )25( والعشرون الخامسة الذكرى 2020 العام يشكل•

  بيجين عمل وخطة منهاج
  إلنشاء )75( والسبعون الخامسة الذكرى 2020 العام يشكل•

المتحدة األمم
 األربعون الذكرى هو  2019 العام بأن نذكر أن يفوتنا ال كما•

 ضد يزالتمي اشكال جميع على القضاء اتفاقية لتبني )40(
المرأة

....وبعد،  1325القرار 



شكرا
MERCI

THANK YOU


